
 
Projekt „Zaklęcie na W” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO 

„WOJENNE DZIEJE ŻOR” 

 

Konkurs jest częścią projektu Zaklęcie na „w” nawiązującego do 80. rocznicy 

wybuchu II wojny światowej. Projekt obejmuje m.in. cykl zajęć z książką, 

spotkania ze „świadkami historii”, pisarzami i historykami, konkurs literacki oraz 

grę. Uczestnicy projektu będą mogli utrwalić wiadomości zarówno z historii 

Polski, jak i poznać losy miasta. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z 

tematem wojny poprzez literaturę, jednak w poszczególne wydarzenia 

zaangażowani zostaną też dorośli.  

 

I . CELE KONKURSU 

  

 Spisanie wspomnień członków rodziny z okresu II wojny światowej oraz 

czasów powojennych; 

 Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dzieci; 

 Podejmowanie twórczych działań oraz kreatywne spędzanie 

wolnego czasu; 

 Rozwijanie zdolności literackich; 

 Poznanie różnorodnych gatunków literackich; 

 Doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy; 

 Wzmacnianie więzi rodzinnych. 

 

II . ADRESACI KONKURSU 

 

Konkurs ma charakter otwarty mogą brać w nim udział uczniowie klas I-VIII. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch grupach wiekowych: 

 I grupa – klasy I-IV 

 II grupa – klasy V-VIII. 

 

III . ZASADY UCZESTNICTWA 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie (lub osobiste doręczenie) 

pracy literackiej (nigdzie wcześniej niepublikowanej i nienagradzanej w innych 

konkursach). Tematyka prac dotyczy wojennych wspomnień, relacji i historii 

rodzinnych, sąsiedzkich bądź związanych z miastem i regionem. 

Praca o objętości do 15 stron A4 powinna być napisana czytelnie odręcznie 
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lub w formie wydruku komputerowego (czcionka 12). Forma literacka prac 

konkursowych jest dowolna (np. reportaż, felieton, esej, opowiadanie, kartka 

z pamiętnika bądź dziennika itp.). Prace mogą zawierać zdjęcia, kserokopie 

dokumentów, własnoręcznie wykonane ilustracje itp. 

Do pracy musi być dołączona metryczka z danymi autora (Załącznik 1), 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych autora pracy (Załącznik 2) oraz 

zgoda na przekazanie organizatorowi konkursu praw autorskich do celów 

publikacji i promocji (Załącznik 3). 

Nagrodzone prace stają się własnością organizatora. Organizator zastrzega 

sobie prawo do redakcji, dokonywania skrótów publikowanych prac, a także 

publikacji ich fragmentów. 

Prace niespełniające wymogów lub oddane po terminie nie będą oceniane. 

 

 

IV.  TERMIN SKŁADANIA PRAC: 

 

Pracę wraz z załącznikami należy złożyć do 08.12.2019 roku w sekretariacie 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach lub wysłać pocztą tradycyjną 

(os. Pawlikowskiego PU 13) lub mailową na adres: sekretariat@mbpzory.pl. 

 

 

V. KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH 

 Zgodność z tematyką 

 Zgodność z faktami historycznymi 

 Walory literackie 

 Ciekawa forma 

 

VI. NAGRODY 

1) Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. 

2) W obu kategoriach wiekowych zostaną wyłonieni autorzy trzech 

najlepszych prac. W szczególnych wypadkach komisja może przyznać 

również wyróżnienia. 

3) Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 20 grudnia 2019 roku 

o godz. 18.00 w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. 

4) Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy bądź 

przyznania tylko niektórych nagród.  
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ZAŁĄCZNIK 1 METRYCZKA 

 

 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

 

Wiek dziecka 

 

 

 

Tytuł pracy 

 

 

 

Kontakt (telefon, mail) 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH AUTORA 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 

 

………………………………………………………………………....................................... 

imię i nazwisko dziecka 

 

przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach, os. Pawlikowskiego PU 13, 44-240 Żory, w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu „WOJENNE LOSY ŻOR” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 

ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2015 r. poz.2135). 

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna 

z brakiem możliwości udziału w konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu 

i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka 

Publiczna w Żorach, os. Pawlikowskiego PU 13, 44-240 Żory. Administrator danych zapewnia 

ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie 

podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody. 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku 

wyłonienia jako laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 

81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm). 

 

Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora/autorów 

pracy oraz wieku w związku z udziałem w konkursie literacki „WOJENNE LOSY ŻOR”. 

Akceptuję regulamin konkursu. 

………………..……………………………………… 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 
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ZAŁĄCZNIK 3 ZGODA NA PRZEKAZANIE ORGANIZATOROWI KONKURSU PRAW 

AUTORSKICH DO CELÓW PUBLIKACJI I  PROMOCJI 

 

Oświadczam, iż posiadam pełne autorskie prawa majątkowe do prac przesłanych w ramach 

konkursu „WOJENNE LOSY ŻOR” ogłoszonego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Żorach, 

os. Pawlikowskiego PU 13, 44-240 Żory (dalej nazywaną organizatorem). 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie Organizatorowi praw autorskich 

do nadesłanych prac w zakresie publikacji utworów i promocji działań organizatora. 

………………..……………………………………… 

imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego 


